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الجامعــــة
والتطبيقي

د. موضي احلمود خالل ترؤسها االجتماع

عبارات الشكر والتقدير واالمتنان قد ال تفي حق أسرة 
العالقات العامة في كلية العلوم اإلدارية، هذا القسم النشط 
الذي يعمل كخلي���ة نحل من الصباح الباكر وحتى نهاية 
الدوام، فباقة ش���كر من »األنباء« إلى رئيس القسم سعد 
الهدية وإلى فاطمة املتروك ولولوة السداني ومنال الكندري 
ومشعل احلليل ويعطيكم ألف عافية على حسن التعاون 

وحفاوة االستقبال.

جهود مشكورة

مجلس إدارة »التطبيقي«: مساواة مبعوثي الهيئة 
بمبعوثي الجامعة في زيادة المخصصات المالية

محمد هالل الخالدي
صرح مدير ع���ام الهيئة العام���ة للتعليم 
الرفاعي بأن  التطبيقي والتدريب د.يعق���وب 
الهيئة عقدت اجتماع مجلس إدارتها برئاس���ة 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلم���ود، حيث مت فيه اس���تعراض املواضيع 

التالية:
متت املوافقة من قبل املجلس على تعيني عمداء 
لبعض كليات التعليم التطبيقي وهم: د.عبداهلل 
املهنا عميدا لكلية التربية األساس���ية ود.وائل 
احلساوي عميدا لكلية الدراسات التكنولوجية 
ود.مشعل خميس متلع عميدا لكلية الدراسات 

التجارية.
كما وافق املجلس على ترقية بعض أعضاء 
هيئة التدريس بكلية التربية األساس���ية من 
درجة أس���تاذ مساعد الى درجة أستاذ مشارك 
وهم: د.بادي حسيان الدوسري ود.عبداهلل عيد 

الغصاب ود.يعقوب يوسف الشطي.
ووافق املجلس على مساواة مبعوثي الهيئة 
مببعوثي جامعة الكويت في زيادة املخصصات 

املالية.
واطلع املجلس على نقل املدرسني املعينني 
على الكادر العام في الهيئة الى الكادر اخلاص 
بقطاع التدريب ومتت املوافقة من حيث املبدأ 
على ان يتم التس���كني وفق ضوابط وشروط 
محددة تقوم بإعدادها جلنة خاصة ستش���كل 
لهذا الغرض مع حصر جميع احلاالت احلالية 
بصورة نهائية، ويكون التس���كني بعد اعتماد 
مجل���س اإلدارة لهذه الش���روط، ومن ناحيته 
أوصى املجلس بوقف اإلعالن عن تعيني مدرسني 

او مدربني في الكادر العام في الهيئة من تاريخ 
هذا االجتماع.

أما بالنسبة لتعديل دليل إجراءات وإرشادات 
دعم األبحاث العلمية فقد متت املوافقة من حيث 
املب���دأ على هذا التعديل عل���ى ان تقوم الهيئة 
بالتنس���يق مع ما هو معمول ب���ه في جامعة 
الكويت ليكون هناك نوع من االنسجام وتبادل 
اخلبرات بني املؤسس���تني، خصوصا بالنسبة 
لالئحة األبحاث العلمية بهدف االرتقاء مبستوى 

البحث العلمي.
كما ناقش املجلس التعديل املقترح لالئحة 
اجلمعيات العلمية ومتت املوافقة على الالئحة 
املقترحة مع أخذ مالحظات أعضاء املجلس في 

االعتبار.
وقدم الشيخ نواف سعود ناصر الصباح نائب 
العضو املنتدب للشؤون القانونية واملستشار 
العام مبؤسسة البترول الكويتية عرضا مرئيا 
حتت عنوان »لقواعد سلوك العمل: واجب أتعهد 
به« نال إعجاب واستحسان احلضور ملا له من 
تأثير إيجابي لتطوير مؤسسات الدولة وترسيخ 
املبادئ واألخالق املهنية بني املوظفني فيما بينهم 
وبني املوظفني ورب العمل وسلط الضوء على 
املبادئ ال� 5 الرئيسية وهي: »االحترام والبيئة 
واملجتمع وأخالقيات املهنة والسرية« وأوصى 
املجلس بتشكيل جلنة لعمل ميثاق سلوك العمل 
خاص بالهيئة، م���ع األخذ في االعتبار جتربة 
قواعد سلوك العمل ملؤسسة البترول الكويتية 
وكذل���ك ميثاق العمل بجامعة الكويت وفوض 
املجلس الهيئة في اختيار فريق العمل للقيام 

بهذه املهمة.

تعيين 3 عمداء جدد وترقية بعض أعضاء هيئة التدريس إلى أستاذ مشارك

د.عبدالرحيم ذياب

»شؤون الطلبة« تكّرم 183 من أوائل الطلبة المتفوقين في الجامعة
تستعد ادارة الشؤون الطالبية )قسم الطلبة املتفوقني( التابعة لعمادة شؤون الطلبة بجامعة الكويت 
إلقام��ة حفلها الس��نوي لتكرمي اوائل الطلب��ة املتفوقني ممن تنطبق عليهم ش��روط ومعايير التكرمي 
املنص��وص عليها بقرار وزي��ر التربية ووزير التعليم العالي بش��أن مكافأة الطلب��ة املتفوقني. وفي 
هذا الصدد، كش��ف عميد ش��ؤون الطلبة د.عبدالرحيم ذياب عن أس��ماء اوائل الطلبة املتفوقني للعام 
اجلامع��ي 2009/2008 البالغ عدده��م 183 طالبا وطالبة والذين ميثلون جميع الكليات العلمية واالدبية 
باجلامعة. وأش��ارت عمادة ش��ؤون الطلبة الى انه على جميع الطلبة املكرمني ضرورة مراجعة ادارة 
الش��ؤون الطالبية � قس��م الطلبة املتفوقني والتخصصات النادرة بعمادة ش��ؤون الطلبة )الش��ويخ 
مبنى 8( مصطحبني معهم صورة شخصية حديثة مقاس 4 × 6 مبوعد أقصاه يوم اخلميس املوافق 

.2010/3/4
يذك��ر ان احلفل املزمع اقامته في الفصل الدراس��ي الثاني من الع��ام اجلامعي 2010/2009 والذي 
س��يكون على مسرح املغفور له الشيخ صباح السالم الصباح، باخلالدية، وحتت رعاية وزيرة التربية 

ووزيرة التعليم العالي، وفيما يلي اسماء املكرمني.

كلية اآلداب
التاريخ

فيصل عمر جديع الهاجري  ٭
مطلق مصلط شبيب مصلط  ٭

الفلسفة

محمد عماد حبيب الصفار  ٭
خالد عبداهلل علي القيالني  ٭

اللغة اإلنجليزية

حصة صالح الديهان  ٭
عادل محمد جاسم الشمري  ٭

اللغة العربية

عب���داهلل عيس���ى عبدالرحم���ن   ٭
عبداهلل

زكية مطر زايد الفضل  ٭
أسماء حسني علي العصفور  ٭

اإلعالم

منيرة حسني سالم اخلشتي  ٭
نورا عبداهلل محمد الدعيجاني  ٭

اآلداب

نور رياض محمد الصالح  ٭

كلية العلوم

اإلحصاء وبحوث العمليات  ٭
مرمي جاسم عبداهلل املعال  ٭

البيولوجيا الجزئية

فاطمة حسن محمد عيسى  ٭
مرمي محمد محيي العشية  ٭

فاي���زة س���الم مطن���ي مخل���ف   ٭
الرشيدي

الجيولوجيا

محمد خالد محمد املرشد  ٭

 ٭شريفة فيصل حمد البناي

كلية العلوم اإلدارية
االقتصاد

سارة علي محمد حياتي  ٭

التسويق

ناصر عبدالعزيز عبداهلل الربيعة  ٭
شيهانة محمد فالح املطيري  ٭

تمويل ومنشآت مالية

دينا محمد عبدالقادر عدنان قوجة  ٭
مرمي عبدالعزيز علي القندي  ٭

يوسف جاسم محمد حسن  ٭

العلوم اإلدارية

لينة محمود أفضل السعيد النجار  ٭
محمد خالد محمد اجلاسر  ٭

عيسى وليد عيسى اللوغاني  ٭

المحاسبة

آالء محمد عبدالصمد دشتي  ٭
عائشة أديب إبراهيم العوضي  ٭

نظم المعلومات اإلدارية

زهرا جعفر جاسم  ٭

كلية الهندسة

الهندسة الكهربائية  ٭
خالد فيصل محمد أبو اجبارة  ٭

حسني مساعد العسعوسي  ٭
أحمد محمد جواد الصحاف  ٭

الهندسة الكيميائية

عايشة عبداهلل إبراهيم العبيد  ٭
فاطمة ابجاد محمد العتيبي  ٭

الهندسة المدنية

عادل سليمان عادل يونس  ٭

 ٭حمد سلمان سعد احلقان

الرياضيات

 ٭غدير عبداهلل عيسى فيروز
 ٭هبة لطفي جميل نايفة

 ٭حامد عبداحلسني محمد سعيد

الرياضيات المالية

 ٭فاطمة حسان مانع

الكيمياء

 ٭عبدالرحمن متعب العازمي

الكيمياء الحيوية

 ٭بنتي ابو كار مرسال

علم الحاسوب

 ٭جمانة جمال محمود القرنة
 ٭سيد حسني محمد رضا املهري

كلية الحقوق
الفرقة الرابعة

 ٭سمر صالح عبداهلل عبداهلل
 ٭كوث����ر عل����ي رض����ا محم����د 

نورالدين
 ٭فاطمة عبداهلل سعد الربيعان

 ٭آالء عوض حديد العنزي
 ٭ضح����ى عبدالعزي����ز مهله����ل 

الياسني

الفرقة الثالثة

عل����ي  عبدالعزي����ز   ٭زه����راء 
العندليب

 ٭ابراهيم جمال ناصر املنيع
 ٭سارة فيصل صالح الوهيبي

عب����داهلل  ف����وزان   ٭محم�����د 
الصانوت

محم������د  إبراهي������م   ٭إمي����ان 
احلم��ود

نورا همبارسوم ميناسيان  ٭
أماني محمد احلداري املطيري  ٭

الهندسة الميكانيكية

عائش�����ة س���هي����ل ي�وس����ف   ٭
أبوقريص

س���يد محم���د مرتض���ى محم���د   ٭
شعبان

هندسة البترول

معتز هاني إبراهيم محمد  ٭
آمنة جاسم محمد علي األشوك  ٭

حسن وحيد حسن باقر  ٭

هندسة الكمبيوتر

روان كمال سعود القاري  ٭
إبراهي����م  ف����وزان   ٭إمي������ان 

القريشي
أمينة مطر ماجد بجاد  ٭

هندسة صناعية ونظم إدارية

أحمد عدنان محمد الزنكي  ٭
م���روة صال���ح س���عد محم���د   ٭

اجلريوي
رنا محمود حشمي  ٭

العمارة

فريدة ياسر عثمان محجوب  ٭
مها طعمة عطية محمد  ٭

هناء حسن ناصر الشطي  ٭

كلية الطب
الفرقة الثانية

علي محمد خضر الصالحات  ٭
يوسف خالد فؤاد حسن  ٭

ندا محمد عبدالفتاح الغندور  ٭

الفرقة الثالثة

جمانة صالح مصطفى الريس  ٭

تاريخ/جغرافيا

كلثوم محمد عبداهلل حسني  ٭
هيفاء ناصر ثامر املطيري  ٭

جغرافيا/تاريخ

اميان دغيم مساعد البغيلي  ٭

دراسات إسالمية/ عربي م.ث

دالل ظافر حمد العجمي  ٭
مواهب ناصر ثامر املطيري  ٭

رياض اطفال

بدرية جعيالن علي العازمي  ٭
هبة عبداهلل مبارك مبارك  ٭

رياضيات م.ث

رمي علي محمد العجمي  ٭
حنان علي جمعة علي  ٭

علوم ورياضيات إ

سارة سعود عبيد العازمي  ٭
أنفال سيف عجيل الضفيري  ٭

 ٭
فيزياء/ رياضيات م.ث  ٭

فوزية عادل شاه محمد إخالص  ٭

كيمياء/فيزياء م.ث

صفاء محمد حسني ابادي  ٭

لغة عربية/ دراسات اجتماعية إ

منيرة احمد جاسم احلربان  ٭
فاطمة احمد محمد غلوم علي  ٭

لغة عربية/ دراسات إسالمية إ

آالء حمد عبداهلل الكندري  ٭
حليمة محمد االحمد  ٭

الفلسفة/ اجتماعية م.ث

ميمونة احمد علي هالل  ٭
شوق محمد البلوشي  ٭

علم االجتماع/ اجتماعية م.ث

حنان عبداهلل الهدية  ٭
أمل هالل خشان العنزي  ٭

علم نفس/علوم اجتماعية م.ث

تهاني عيد عبيد املطيري  ٭
سارة شقير جابر العجمي  ٭

كلية الشريعة
التفسير واحلديث  ٭

سارة ناصر سعد الطعان  ٭
سندس عادل جاسم العبيد  ٭

الشريعة والدراسات اإلسالمية

عقيل جابر أشرف  ٭

الفرقة الرابعة

مرمي يعقوب يوسف العوضي  ٭
أحمد صاحب التركي  ٭

سمر محمد السيد متولي عمر  ٭

الفرقة الخامسة

يوسف جواد مبارك احلسن  ٭
عبداهلل علي حسني القناعي  ٭

الفرقة السادسة

أميرة جواد مبارك احلسن  ٭
غدير هيثم قصاب  ٭

مشاعل مرزوق الشريفي  ٭

كلية العلوم الطبية المساعدة
العالج الطبيعي

حوراء عبداحلسني غالم علي  ٭
حصة علي حسني ارديني  ٭

س���يدة فري�����دة عل�����ي س����يد   ٭
امله��ري

محمد سمير عباس القالف  ٭
أمين��ة محم��د عبدالرحمن محمد  ٭

حمد ابراهيم محمد الراجحي  ٭
أنوار محمد أحمد كرمي  ٭

إدارة المعلومات الصحية

فاطمة كاظم أحمد بوفتني  ٭

تكنولوجيا األشعة التشخيصية

أسيل مبارك جاسم خلف  ٭

علوم المختبرات الطبية

براءة محمد وائل محمد شامي  ٭
مرمي جاسم خميسي  ٭

كلية التربية

اللغة االنجليزية إ

مها احمد مبارك احلوطي  ٭
هيا مانع محمد ثومير  ٭

اللغة االنجليزية م.ث

امل حمود عشوي سعد  ٭
في صالح صالح الطينان  ٭

دالل فراج فهد املطيري  ٭

اللغة العربية م.ث

محمد حسن عبداحلسني حسن  ٭
احمد حسن احمد الكندري  ٭

بيولوجي/ كيمياء م.ث

اسماء حسني عفر اخللف  ٭

مجيب الرحمن جنيب اهلل  ٭
عبداهلل سعود محمد الربيعة  ٭

العقيدة والدعوة

مرمي سالم حسن الكندري  ٭
العنود مهدي مرزوق اخلياط  ٭

الفقه المقارن والسياسة الشرعية

العبدال���رزاق  عب���داهلل  م���رمي   ٭
السلطان

مرمي عدنان عبدالقادر القادري  ٭

الفقه وأصول الفقه

محمد عصام محمد العبيدان  ٭
أسماء سامي فرج اخلشتي  ٭

كلية الصيدلة
الفرقة الثانية

رمي صالح أحمد النصف  ٭
مرمي جودت محمد حسني  ٭
دعاء علي حسني احلمادي  ٭

الفرقة الثالثة

رانيا محمد جمال حبيب  ٭
بشاير ضاري حمد الظفيري  ٭

مها بندر بعيجان احلربي  ٭
مرمي سعود صاهود املطيري  ٭

ليلى ربيع النومس  ٭

الفرقة الرابعة

أميرة عماد الدين علي احمد  ٭
هدى مهيدي حمد العنزي  ٭

مشاعل مشعل شارع املطيري  ٭
شيخة محمد سعود الغامن  ٭

بشاير فالح عبداهلل العنزي  ٭

كلية طب األسنان

الفرقة الثانية  ٭
نائلة عادل اسماعيل البلوشي  ٭

فاطمة عبدالعزيز املوسى  ٭

الفرقة الثالثة

مروة سالم السيد محمد بهبهاني  ٭
منيرة جمال جاسم السبت  ٭

الفرقة الرابعة

نعيمة عبداحلكيم محمد اخلرس  ٭
شيخة محمد خالد الفهد املشعان  ٭

الفرقة الخامسة

صيتة فوزي علي بوفرسن  ٭
عبداهلل حسن عبداهلل حسن  ٭

الفرقة السادسة

لولوة أحمد زيد الصرعاوي  ٭
عبير راسم محمد علي الدحلة  ٭

كلية العلوم االجتماعية
الخدمة االجتماعية

زينب محمد غلوم احمد  ٭
زينب جابر عيد الشمري  ٭

جغرافيا/ الدراسات الطبيعية والبيئية

زينب سمير عباس القالف  ٭

جغرافيا/ تخطيط

حضري/ نظم معلومات  ٭
لطيفة جنيب محمد شعيب  ٭

عبدالوهاب عبداهلل أحمد  ٭

علم االجتماع

مرمي عيسى حسن  ٭
غيضة ضاحي فالح الهرشاني  ٭

علم النفس

الفئ بدر عبداهلل الشطي  ٭
خديج���ة عبدالرس���ول عب���داهلل   ٭

العويناتي
آمنة محمد حسن رضا  ٭

العلوم السياسية

مبارك محمد مبارك السنني  ٭
أمينة بدر محمد عبداهلل  ٭

كلية البنات الجامعية

التصميم اآللي )جرافيك(  ٭
نورا محمد النجار  ٭

رمي وليد عيسى الثاقب  ٭
مها مالك عبداحلليم بركات  ٭

التصميم الداخلي

لولوة فيصل محمد العماني  ٭

إدارة التقنية البيئية

هيا محمد ناصر العبداهلل  ٭
اسراء علي عبدالنور جمال  ٭

علم التغذية

سمر حسن سليمان حمد  ٭
اسراء أحمد يوسف احملمود  ٭

فاطمة قاسم قمبر عابدين  ٭

علوم األغذية

زهراء خليل ابراهيم بن شيبة  ٭

علوم المعلومات

نورة عبدالوهاب محمد الصانع  ٭
دالل طارق علي اجلسار  ٭

دعت إلى ضرورة مراجعة إدارة الشؤون الطالبية بالعمادة وإحضار صورة شخصية قبل 4 مارس المقبل

)متين غوزال(د. علي الزعبي ود.محمد الوهيب وأفراح الهندال خالل املؤمتر

الزعبي: مؤتمر المواطنة يشجع ثقافة الحوار ويدعم الوحدة الوطنية
آالء خليفة

أعلنت اللجنة املنظمة العليا 
ملؤمتر املواطنة األول في الكويت.. 
الواقع واملس����تقبل، ان املؤمتر 

سيعقد يومي 20 و21 اجلاري.
وقال رئيس اللجنة املنظمة 
د.علي الزعبي ان فكرة املؤمتر 
انبثقت نتيجة شعور عدد من 
األكادمييني وناش����طي املجتمع 
املدني ب����ان مفهوم املواطنة في 
الكويت مير بعدد من التحديات 
الكبرى ومن أبرزها انه على مدى 
فترة زمنية طويلة ال يشكل ملف 
املواطنة محل تداول ونقاش عاملي 
وعلمي وسياسي في الكويت على 
الرغم من أهميته ودوره املصيري 
واجلوهري كصمام أمان لتحقيق 
االستقرار الوطني واملجتمعي.

ولفت ال����ى ان موعد انعقاد 
املؤمتر في شهر فبراير يتزامن 
م����ع النش����اطات الت����ي جترى 
عادة كل عام في هذا الشهر، إذ 
النش����اطات  أال تقتصر  ينبغي 
فقط على اجلوانب االقتصادية 
واالس����تهالكية والسياحية بل 
علينا ان نتج����اوز هذا اجلانب 
االحتفالي ذا الطابع االستهالكي، 
بفتح األبواب واس����عة للجانب 
الفكري والثقافي واملعرفي السيما 
حني يختص مبفهوم عمالق مهم 

مثل مفهوم املواطنة.
ولفت د.الزعبي الى ان اعضاء 
العليا للمؤمتر  اللجنة املنظمة 
الوهيب ود.فارس  هم د.محمد 
الوقيان ود.عبداحلميد الصراف 
وناجي املال وعبداهلل الشريفي 
الهندال واحمد فرحات  وأفراح 
الى  ب����دوي باالضافة  وع����ادل 

رئاسته للجنة املنظمة.
أه����داف املؤمت����ر قال  وعن 
د.الزعبي أهمها إزالة االلتباسات 
املتعلقة مبفه����وم املواطنة من 
الناحية العلمية وتقدميه بصورة 
ميسرة ومنظمة للمتخصصني 
الى مساعدة  والعامة باالضافة 
متخذي القرار السياس����ي عبر 
تشخيص حالة املواطنة وفهم 
استراتيجياتها وتقدمي توصيات 
بشأنها، واالطالع على التجارب 

تس����ليط الضوء على فئة غير 
محددي اجلنس����ية، السيما ان 
الكثي����ر منهم هم م����ن ضحوا 
بأرواحهم ودمائهم في احلروب 

التي خاضتها الكويت.
وق����ال ندعوه����م للحضور 
لنس����تمع الى أصواته����م، فهم 
مواطنون باملفهوم الفعلي حتى 
لو كانوا غير مواطنني باملفهوم 
الرس����مي، فنح����ن نريد تعزيز 
املواطنة الفعلية، مش����ددا على 
أهمية مشاركة املرأة في نشاطات 
املؤمتر وآمال ان يخرج املؤمتر 
مبفاهيم ورؤى واسعة والبعد 
عن املفاهيم الضيقة خاصة انه 
ميثل تظاهرة اجتماعية وفكرية 

وثقافية وسياسية.
ومن ناحيته كش����ف رئيس 
اللجنة العلمية د.محمد الوهيب، 
النقاب عن األوراق العلمية التي 
س����يطرحها املؤمتر وأعلن عن 
أسماء املفكرين والباحثني العرب 
والكويتيني الذين سيشاركون في 
ان املؤمتر  الى  اجللسات، الفتا 
س����يكون يوما عربيا يقدم فيه 
كوكبة من املفكرين واألكادمييني 
أوراقا علمية عبر 4 جلس����ات، 
االولى س����تكون حت����ت عنوان 
»املواطنة في إطارها املعرفي« 
وسيشارك فيها د.حسني عبيدي 
املقيم في سويسرا، وعماد جفال 

الدولي����ة والعربي����ة املتعلقة 
باملواطنة ملعرف����ة االيجابيات 
والس����لبيات واخلروج بفكرة 
ش����مولية وعميقة عن املفهوم، 
وكذلك التش����جيع عل����ى ثقافة 
الدميوقراطي  احلوار والنقاش 
ب����ني املعني����ني بالش����أن العام 
والوطني وذلك عن طريق جلسات 

املؤمتر.
ان املؤمتر  وقال د.الزعب����ي 
مكون من مجموعة من الشباب 
الكويتيني احملبني لتراب الوطني 
والذين أرادوا تقدمي شيء لوطننا 
الغال����ي فهو مؤمتر من الكويت 
الكويت ومؤمتر للصحافة  الى 

واالعالم.
واعلن ان املؤمتر س����يصدر 
كتيب����ا يتضمن كل اجللس����ات 
التي سيخرج بها  والتوصيات 
املؤمتر وس����يتم توزيعه على 
العديد من اجلهات بالدولة السيما 

وزارة التربية.
وشكر د.الزعبي كل من دعم 
ومن سيدعم املؤمتر وأيضا من 
سيرعى املؤمتر وخص بالشكر 
النائب د.عس����كر العنزي الذي 
أبدى اس����تعداده لدعم املؤمتر 
وكذلك منصور احملارب الذي فتح 
مطبعته اخلاصة لكل املطبوعات 

التي نحتاج إليها في املؤمتر.
أك����د د.الزعب����ي أهمية  كما 

رئيس قسم الدراسات املغاربية 
في اجلزائر، وايضا د.سامح فوزي 
من القاهرة، حيث سيقدمون أفكارا 
ومشاريع متعلقة باملواطنة في 
منظومتها املفاهيمية واملعرفية، 
وتابع د.الوهيب قائال: في حني 
س����تكون اجللسة الثانية حتت 
عن����وان »املواطنة ف����ي إطارها 
التطبيقي« وتتناول هذه اجللسة 
مفه����وم املواطنة وفقا لعدد من 
التجارب في البالد العربية حيث 
س����يقدم د.أعلي����ه عالني ورقة 
علمي����ة عن جتربة املواطنة في 
تونس، ود.س����عيد حارب عن 
منطقة اخلليج، ومحمود حيدر 
عن التجربة اللبنانية، وستكون 
هناك جلس����ة حوارية مفتوحة 
مع متخصصني ومفكرين مثل 
د.على حرب من لبنان ومحمد 
آل زلف����ة من اململك����ة العربية 
السعودية، وأنطوان مسرة من 
لبنان، وسيحضر شرف املشاركة 
في املؤمتر وزير الدولة اللبناني 

د.عدنان السيد حسني.
وأردف قائال: اما فيما يخص 
اليوم الثاني للمؤمتر فهو يوم 
وطني يتناول في 4 جلس����ات 
صباحية ومس����ائية، عددا من 
األوراق العلمي����ة عن املواطنة 
في الكويت، في التربية والشرع 
والتش����ريع، واملرأة واملواطنة، 

ويختتم املؤمتر نشاطاته بلقاء 
مفتوح بني الرعيل األول وممثلي 
التيارات السياسية ومؤسسات 
املدني والنش����اطات  املجتم����ع 
االجتماعية والنخب لالتفاق حول 
قواسم مش����تركة تعزز مفهوم 
املواطنة في الكويت وترس����خ 

مبدأ الوحدة الوطنية.
ومن جانبها ألقت عضو اللجنة 
املنظمة للمؤمتر أفراح الهندال، 
الضوء على أهمية التواصل بني 
الرس���مية والنخب  املؤسسات 
األكادميية ومؤسسات املجتمع 
النس���ائية  املدن���ي والتيارات 
والنشاطات االجتماعية لاللتقاء 
حول مفهوم علمي واضح للمواطنة 
يحول شعار الوالء الى الوطن الى 
واقع ملموس وممارسة حقيقية 
مبا يعزز الوحدة الوطنية وهذا 
ما يس���عى إلى حتقيقه املؤمتر، 
وأشارت الهندال الى ان املؤمتر 
سيشهد عددا من النشاطات منها 
عرض فيلم تسجيلي حتت عنوان 
»الكويت مسيرة وطن ومواطنة« 
يتضمن مشاهد تفصيلية تعبر 
عن تشكيل املواطنة الكويتية منذ 
بداياتها االولى حتى هذا الوقت 
وه���و فيلم توثيق���ي بالصوت 
والصورة والتعليق، ومن املتوقع 
ايضا ان يشهد املؤمتر حضور 
أنشطة كويتية عالية املستوى 
في مجاالت سياسية واقتصادية 
وثقافي���ة واجتماعي���ة عديدة، 
وس���يتم مراس���لتها واالتصال 
بها كم���ا ان املؤمتر يرحب بكل 
املواطنني واملقيمني الذين يريدون 
حضور نشاطات املؤمتر من اجل 
االستفادة واملشاركة، وعن شعار 
املؤمتر قال���ت الهندال: ان فكرة 
املؤمت���ر انطلقت م���ن الكويت 
حيث تعبر عنها كلمة »املواطنة« 
واألبراج التي ترمز للكويت ثم 
اللونني األزرق والترابي اللذين 
يعبران ع���ن تكاملية الصحراء 
والبحر في الكويت ثم في اخلارطة 
والكرة األرضية التي تعبر عن 
ان املواطنة ليست معنى محليا 
فقط بل تتضمن مفاهيم إنسانية 

وكونية هامة.

ينطلق 20 الجاري بحضور عدد من األكاديميين والناشطين


